
La revifalla tranquil-la de Perpinyi, la catalana 

«Cree en una iederacii, ciiropea dins laqtial els nacio- 
nalismcs naturals, legítirns i pacílics liaoraii triornfat. 
En c l2045 els eneniics de Maastriclit Iian passat tle 
moda. Ni se'n parla, j a  que I'Hexigon Cs un aniic 
record. La irontcra de 1659 ha  tlcixal d'existir. 
Perpinyi. a rnitja horela de Barcelona. f s  un wval 
de la capital de I'Estat catalh. Pcrpinyi, la catalana, 
passa de 200.000 Iiahitants ... rnullilingües. Hi Iia 
convivi'nciacntrc l'angliis, el francks. el castellh i 
el catalh. El cosrnopolitisme tle les riicgaldpolis 
ha afavorit un preces de rccuperacir', de la Ilcngua 
malerna.)) 

Les  prcdiccions i desi l jos  tlc I'liislririador 
vallcspircnc Rarnon Sala sohre la Calalunya Nrird 
de mitjan scgle XXI aniaguen el deix aiiiarg de la 
difícil utcipia. Fe( i fct. la utopia dcls comtats 
caialans del nord coiiicnca a construir-se aqucll 7 
de riovcmhrc de 1659 cii quC la dchilitat del n e p  
ciador cspanyol Liiís MCndcz de H;iro topa contra 
l'hahilitat del hishc Iranci's Mazarí. L'illa dcls 
Faisans (Euskadi Nord) acull la si2natura del 
Tractat dcls Pirincos. Comcnqs Iaintciisa i efectiva 
francesitzacii,, la negra nit (le la Calalunya Nr~rd. 

A I ' a lha  d e l  iioii iiiil.lcntii. la pohlacii,  
nordcatnlana, majorit:iriarnent. g;iirchC Iia tancal 
el ccrclc de I'oblit dc les iirrels. No ohslanl aixii, 
llunyans o propers a la culturela IiilclOrica. una 
reduida geiieraciii d'intel.lecluals que va collir 
I'esperit dcl maig <le1 6X conienc;a Iril jusl avui a 
donar el relleu a nous proiagonistcs polítics i soci- 
als. Uns i altres recerquen el ternps pcrdul i s'es- 
1-orcen per crear un teixil social de digniiicaciii 
del país i d'acostaiiicnt cultural a Barccloiia c«ni 
accntre natural de relacions. 

Polítícament, níssaga de poder 
Amh el iumor de I'cxtrcma drcta cstciiciit-sc 
irrcinciahlernent pcr iincs latitiids dc rcp»blacií, 
pied-nnir molt sensihles a la irnmigracirí, Calalun ya 
Nord nornés argumenta una explicacii, pcr a barrar 
el pas al Front National en el gcivern de les sevcs 
principals ciulals: cl clanisnie dc la socictat tradi- 
cional. cluc sohrepassa qualsevi~l ciiquela polílica. 

1;aclual hallle de Perpiiiyli. Joan Pau Alduy. és el 
continuador de la iiissaga Iainiliar encapqalada pcl 
seu pare Paul Alduy. hatllc dc la  fiilclíssitiia vila dcs 
de 1959 lins a 1$1!13. i pcr la  seva niare J:icquclinc 
Alduy. hiitllessa rlels Banys d'Arlcs IaiiibC des dc 
1959 fins cnguany. Aiiih i i r i  coixíscgur tlc relacicins 
icixit al Ilnrg dcls anys, aclucsta (missaga de hiitllesn 
va iniciar-se cn cl socislisnie per lendir al centre- 
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dreta sensc rriciure's rlcl potler. Segons el periodista 
rcissclloti?s Joscp Beiict, la nova gcncracii, continua 
giianyanl-se l'elecirirat «per vas sa l l a lgc~~ ,  pcrd 
s'impregna (le praginatisnic i llirna asprors ;imh altrcs 
clans loc~ils -1aiiib6 del iiialeix partii-. coiii cls 



Marques-Barate o els Blanc, per aturar aquesta 
extrema dreta que resta a només quatre mil vots i a 
tres punts de percentatge. Així mateix, per no deixar 
cap escletxa, Joan Pau Alduy ahsorbeix de facto el 
partit Unitat Catalana i crea la Regidoria d7Afers 
Catalans amb delegació a Barcelona, intent clar de 
vincular-se econbmicament al Principat. 

El catalanísrne cultural, 
unít per sobreuíure 

L'any 1996 ha comengat mogut, per als sectors 
culturals catalanistes dcl Rossclló. Des que el diari 
Avui publiquts en el seu anuari un mapa «de poc 
clara frontera política» i rebés una forta crítica per 
part del prefecte (o governador civil) de Perpinyk, 
Bernard Bonnet, la vintena d'entitats coordinades 
en la Federació en Defensa de la  Llengua i de la 
Cultura Catalanes han concentrat més de mil cinc- 
centes persones en dues ocasions per «exigir a les 
autoritats de la República el respecte a la nostra 
llengua i cultura mil.lenaries». En la Fcdcració hi 
combrega gairebé tot el moviment catalanista i s'hi 
cstableix un pont efcctiu entre dues generacions o 
entre associacions de vegades enfrontades. Hi ha 
I'associaciú Presencia Catalana (PCAT), 1'Asso- 
ciació per a I'Ensenyament en Catala (APLEC), 
0mnium Cultural, Arrels, La Bresscila, el Centre 
Cultural  Cata la ,  la  Federació Sardanista,  
I'Associació Cancó Catalana i fins i tot els Amics 
d'Unitat Catalana a París. Així, doncs, noms com 
els d'Ala Baylac-Fcrrcr, Miquela Valls, Andreu 
Barrere, Pere Manzanares. Joan-Pere Le Bihan, 
Narcfs Duran, Joan Francesc Beluch, Albert Bueno 
0 Cristhfol Soler i molts d'altres a títol individual, 
representen I'intent -potser el darrer- de norma- 
litzar la cultura propia de la Catalunya Nord. En 
una Iínia propera a la  desapareguda Crida o a la de 
I'emergent Bloc de Progrés Jaume 1, la  Federació 
hatalla per Ianormalització del catala en el cadastre 
(de moment ja hi ha vint-i-set pobles revisats), per 
la recuperació dels noms catalans originals dels 
carrers <le Perpinyi (els carters han rebut un Iexic 
dc suport), per la catalanització dels trens de la 
SNCF i sobretot per laintroducció de l'ensenyament 
hilingüe des de primaria fins al hatxillerai. La Fede- 
raciú 6s el relleu més clar a aquella generació -en- 
cara vigent- de prohoms formada per intel.lectuals 

d'esquerra nordcatalans i de fills de republicans 
exiliats del Principat. Els Jordi-Pere Cerda, Pere 
Verdaguer, Emic Guiter i Ramon Gual deixenel camf 
llaurat als Joan-Lluís Lluís, Aleix Renyé, Miquel 
Sargatal  i Gerard Jacquet,  a més dels 
«federacionistes» esmentats. 

El cauall de Troía de I'ensenyament 

Bona part dels universitaris que assoleixen el 
Certificat d'Aptitud per al'Ensenyament Secundari 
(CAPES) de catala, creat e n  1991, passen a 
engruixir el 15% de mestres disposats a assegurar 
un ensenyament bilingüe en els centres. Aquesta 
xifra augmenta, doncs, condicionada, mentre un 
38% de pares demanen el bilingüisme per als seus 
fills des de l'escola maternal. En aquest sentit, el 
Ministeri d'Educaci6 estatal, mitjanpnt la  circular 
Bayrou d'abril del 95, ja preveu de desenvolupar 
aquest model d'ensenyament alla on «la demanda 
Cs expressada». Arabé, I'aplicació de la circular ja 
correspon auna altra realitat: tot just s'lia autoritzat 
I'obertura d'una classe bilingüe a Prada i els respon- 
sables acadkmics no donen prou mitjans a les 
seccions bilingües del col.legi La Garrigola i del 
Liceu Maillol, de Perpinya. Les histbriques escoles 
associatives catalanes La Bressola i Arrels s i  que 
creixen. Totes dues, integrades ja en la  xarxa 
privada i pública francesarespectivament, agrupen 
dos centenars llargs d'alumnes que posteriorment 
fan el salt a les Iínies bilingües susdites. Enguany 
La Bressola celebra els seus vint anys amb lainau- 
guracid d'un nou centre escolar al poble del Soler, 
que se suma a les escoles de Nyils, Pradai Perpinya. 

Tot i aixb, el carní cap a la  normalitzaciú sacio- 
cultural tamhé passa pel Centre de Documentació i 
d'Animaci6 dc la Cultura Catalana (CeDACC), sens 
dubte el centre de recursos més hen prepara1 dels 
Pai'sos Catalans, i altres plataformes de comunicació 
com Radio Arrels i la revista satirica El Ficó. Ara 
bé, aquesta revifalla no ha de quedar en una simple 
ankcdola histhrica. La feixuga reina de sortir del 
glietto no ha fet m& que comenqar i, no ens enga- 
nyem, no resulta gens ficil de subsistir en un estat- 
presó de nacions, que sempre ha optat per l'anor- 
reament dels mal anomenats «patois» a canvi de 
I'orgull de ser francks. 
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